
للقلييب كالسييكرتير المييخ فيكييون وينهييى يييأمر يدبر القلب ثم القلب إلى
لن شيك بل ييدبر اليذي هييو والقلييب القليب إليى يرسييل ثم وينظر يفكر

الييية فييي سمعتم كما يدبر الذي هو القلب أن على يدلن والسنة الكتاب
مضسسغة الجسسسد في وإن ( أل:  والسل م الصل ة عليه النبي قال وكما
وهسسي أل كلسسه الجسسسد فسد فسدت وإذا كله الجسد صلحت إذا

مييا سييريع ؟ بطيييء أو سييريع والقلييب المخ بين التصال  ولكن) القلب
هييذه أن حيييث وجييل عييز الخييالق عظميية تمييا م ميين وهذا سرعته يتصور

سييبحان وأشياء الكترونية وآلت معامل البدن هذا في العظيمة المعدات
ففي:  وجييل عييز اللييه قييال مييا يجييد النسييان بحثهييا إذا العظيم الله وو  ))

فض رر ل
و تت ا ويسستا ون آ فنني فق ممسسقو رل ففسسي*  فل رم وو مك فسسس مف وفال وأفن ون وأ مرو فصسس رب )) مت

ومتا (( العليم الخالق فسبحان]21 :20[الذاريات رم ففني مت رأ وط رخ فه وأ رن فب فك ول وو
رت ومتا ود مم وع رم وت مك مب ملقو ون مق وكتا مه وو مل ررا ال مفسسقو ميين قبلكييم ميين كييان ) لمييا) وغ

رمتا(( النهييي قبل قولكم فحني ور ((:  قييوله ذلييك فييي بكييم]5: )[الحييزاب)  
ون وكتا مه وو مل ررا ال مفقو ظاهر نظر هذا في النهي قبل قولكم من كان ) لما) وغ

اا اا النسييان يكييون حييتى الحكييم يثبييت لييم النهي قبل أنه وجهه جد مخالفيي
ل وهنا الذنب وجود عن فرع المغفر ة لن بالمغفر ة مؤاخذته عد م يوصف

ون: ((  أنه والصواب الحكم يتقرر أن قبل ذنب وكتا مه وو مل ررا ال مفقو رمتا وغ فحني ور
مغفرته من هذا فإن الخطأ سبيل على النهي بعد قولكم من وقع  فيما))

وتقييرر النهييي بعييد فعلييه من عن الخطأ يرفع أنه ورحمته وتعالى سبحانه
اا يقال ثم الحكم ون(( :  أيض وكتا مه وو مل ررا ال مفقو رمتا وغ فحني الفعل إلى  تعود)) ور
آثييار ميين بييه المؤاخييذ ة رفييع فييإن الخطييأ الفعل أما العمد والفعل الخطأ

يؤاخييذهم كمييا بالجهييل عبيياده يؤاخذ لكان وجل عز الله شاء ولو الرحمة
إلى يعود فانه غفور وأما وتعالى سبحانه غضبه سبقت رحمته لكن بالعمد

اا فعل ما اا الله كون مقتضى من فإن عمد فييي النسييان يسييعى أن غفييور
يتوب الله فإن تاب فإذا منه حصل مما بالتوبة بماذا وذلك مغفرته أسباب

وجل.  عز الله قال ثم له ويغفر عليه
لمييا ارض يهبييه ان اراد... نطبقه ان اردنا اذا القاعد ة تطبيق...:  الطالب

يختييص ل نطبقييه ان اردنييا فيياذا... ابنييائكم بييين واعدلوا الله اتقوا له قال
بالراضي؟ يختص فهل بشير بن بالنعمان

كييل ) يشييمل) (( اعدلقوا:  قييوله لن بالراضي يختص ما ل : ل ، الشيخ
ططية نعم أن ثم ع

...: الطالب
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العييدل ميين ) فهييل) (( اعدلقوا عندنا دا م ما يختص ما يخالف :ما الشيخ
أرض ما هذا تقول الخر تعطي ول سيار ة مائة هذا تعطي أن

...: الطالب
المعطييى يكيون يعنييي .. بالمعنى ما هذا المعاني قلنا إحنا ل : ل ، الشيخ 

اا اا أو أرض اا أو اللفيياظ بعض في جاء كما غلم علييى الكل م يهييم مييا بسييتان
نقييول ولهييذا الموضييوع فييي تييدخل مييا فيك الله بارك الجور وهو المعنى
  دخل مالها لها هذه ل القضايا مسألة أ م نعم أي المعاني نراعي
يي" :  يقييول فبسس من ولسس ى (( ال رو ون وأ فنني فم رؤ مم رل رن فبسستا رم فمسس فه فسسس مف رفن مه وأ مجسس ووا رز وأ وو

رم مه مت وهتا مم اسسسم وهسسي )) خسسبر (( أولسس ى و )) مبتسسدأ  (( النسسبي)) مأ
(( بسستالمؤمننين أول ى أفنفسهم من بهم أول ى القولية من تفضنيل

ول ى رو ون وأ فنني فم رؤ مم رل رن فبتا رم فمسس فه فسس مف رفن ودعتهسسم إلنيسسه دعسستاهم )) فنيمسستا وأ
أن يعنييي المعنييى حييول المؤلييف كيييف شييوف"  خالفه إل ى أفنفسهم

إلييى نفسييك ودعتييك شيييء إلييى دعاك إذا والسل م الصل ة عليه الرسول
النييبي فيأطع يعنييي نفسييك مين بيك أوليى النييبي فيإن الشيء هذا خلف

وأشييمل أعييم الييية لكيين الييية فييي داخييل أنه لشك وهذا نفسك وخالف
عليه الرسول فإن الخير فيه بما نفسه يسأل النسان كان إذا يعني وأدق

:  وجوه عد ة ويشمل نفسه من به أولى والسل م الصل ة
أبلييغ للمييؤمنين بالنسييبة والسييل م الصل ة عليه الرسول : أن الول الوجه

عنهييم الضييرر دفييع وفييي ينفعهييم وما مصالحهم مراعا ة في أنفسهم من
مسسن مسسؤمن بكسسل أولسس ى ( أفنتا:  والسل م الصل ة عليه النبي قال ولهذا

رتا تسرك ومسن فلقورثته متال ترك من فنفسه ميين  هييذه) فعلسي دينس
يي:  قييوله فييي داخليية قييوله جمليية فبسس من ولسس ى (( ال رو ون وأ فنني فم رؤ مم رل رن فبسستا فمسس

رم فه فس مف رفن ).) وأ
اا يي : ثاني فب من ول ى (( ال رو ون وأ فنني فم رؤ مم رل رن فبتا رم فم فه فس مف رفن علييى تقييديمه ) في) وأ

أحب وسلم عليه الله صلى النبي يكون حتى اليمان يتم ل ولهذا أنفسهم
إلسسي لحسسب إفنك الله رسقول يتا والله" عمر قال كما نفسك من إليك
) عمسسر يسستا فنفسسسك ( ومن:  " فقييال فنفسي من إل شيء كل من

مييؤمن كييل علييى  فيجب) عمر يتا ( الن:  " قال فنفسي ومنفقال" 
. واضح لنفسه محبته من أكثر وسلم عليه الله صلى النبي يحب أن

أوليى والسييل م الصييل ة عليييه الرسول أن من المؤلف إليه أشار : ما ثالثا
نفسييك دعتييك فييإذا إليييه نفسك وتدعوك إليه يدعوك فيما نفسك من بك
النييبي فييإن والسييل م الصييل ة عليييه النييبي إليه دعاك ما يخالف شيء إلى
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اا واضح نفسك من بك أولى وسلم عليه الله صلى يي فييإذ فبسس من ولسس ى (( ال رو وأ

ون فنني فم رؤ مم رل رن فبتا رم فم فه فس مف رفن ولي ولية فيه ما كل تشمل عامة ) كلمة) وأ وت
غيير أميا أنفسيهم مين بيالمؤمنين أوليى والسيل م الصل ة عليه فالرسول
الليه صيلى للرسيول بالنسيبة عليهم ينطبق ل الوصف هذا فإن المؤمنين

. وسلم عليه
 ؟...: الطالب
هذا. في محصور ما أنه قصدي أنا بس وهكذا نعم : إي الشيخ

 ؟...: الطالب
المسييألة هييذه انحصييار واهييم يتييوهم أن يخشى التعقب هذا ل : ل الشيخ

.  الصور ة هذه في
مه(( :  قال مج ووا رز وأ رم وو مه مت وهتا مم وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي  أزواج...)) مأ

بب النييبي قييال مييا التعييبير في الفرق شوفوا المؤمنين أمهات للميؤمنين أ
يي:  قال أمهاتهم وأزواجه فب من ول ى (( ال رو ون وأ فنني فم رؤ مم رل رن فبتا رم فمسس فه فسسس مف رفن )) وأ

الصييل ة عليييه الرسول لكن نفسك من بك أولى ليس أبوك الب من أشد
مه(( :  قييوله ميين أعظييم فهييذا نفسييك ميين بييك أولييى والسييل م مج ووا رز وأ وو
رم مه مت وهتا مم كييانت نفسييك ميين بييك أولى هو التي الولية هذه أجل ) ومن) مأ

طلهيين من لنا أمهات أزواجه إلينييا ينظييرن هيين هييل يعنييي قبلنييا ميين وال طقب
؟ المرييين أو المهييات كنظيير إليهيين ننظيير نحيين أو البنيياء إلييى كييالنظر
لميية بالنسييبة عنهيين اللييه رضييي المييؤمنين أمهات أن نعلم نحن المرين

تنظيير كمييا المة هذه إلى ينظرن الجابة أمة والسل م الصل ة عليه محمد
المهييات إلييى ننظيير كما إليهن ننظر أن علينا يجب ونحن أولدها إلى ال م

فل والسييل م الصييل ة عليه النبي أنفسنا من بنا أولى هو من زوجات لنهن
وعييد م عنهيين والدفاع والتقدير الحترا م في المهات بمنزلة يكن أن جر م

النسيياء لن غيرهييا أو لغييير ة مخييالفتهن ميين شيييء وقييع ممييا التعييرض
اأ المرأ ة تخطئ فقد غير ة بينهن يكون تعرفون كما الزوجات يحملهييا خطيي

يملييك الغضييب أن كما يملكه ول النسان يملك أمر والغير ة  ، الغير ة عليه
رن:  تعالى قوله مثل في وقع كما يملكه ول النسان فإ وبتا ((  متقو ول ى وت فه فإ مل ال

رد وق رت وف وغ ومسستا وصسس مك مب ملقو رن مق فإ ورا وو وه وظسستا فه وت رنيسس ول من وع فإ وه وفسس ملسس وقو ال مه مهسس رقول ومسس
مل فري رب فج مح وو فل وصتا ون وو فنني فم رؤ مم رل أن علينييا يجييب هييذا مثييل]4: )[التحريييم) ا

اا اتخييذوا القضييية هييذه مثييل ميين اتخذوا من نستطيع ما بقدر ندافع منفييذ
طعيين ميين أن ريب ول والسل م الصل ة عليه الرسول زوجات في للطعن

بييل عليهييم طعنييه يقتصيير ل فإنه وسلم عليه الله صلى النبي زوجات في
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ال أن لييو أسييألك والسييل م الصييل ة عليييه الرسييول يشييمل ميين اتخييذا رج
فميين شييك بل قييدح ؟ قييدح أو له مدح هذا هل له زوجات النساء فواسق

صييلى النييبي إلييى يتعدى قدحه فإنه المؤمنين أمهات من واحد ة في قدح
بالشييرف يتعلييق فيمييا القييدح كييان إذا سيييما ول شك بل وسلم عليه الله

واحييد ة بالزنييا رمييى ميين أن العلم أهل أقوال من الصحيح ولهذا والنزاهة
اا يكون فإنه المؤمنين أمهات من اا كافر اا كفر عائشيية أما الملة عن مخرج
وأمييا للقييرآن مكذب لنه كفره في لشك فهذا به الله برأها بما رماها إذا

أخرى جهة من ايضا للقرآن مكذب فإنه بالزنا واحد ة قذف إذا فإنه غيرها
مت:  تعييالى اللييه يقييول وثتا فبني وخ رل ون (( ا فثنيسس فبني وخ رل ون فل مثسسقو فبني وخ رل فت ووا وثسستا فبني وخ رل فل

مت وبتا يني مط ون ووال فبني يني مط ون فلل مبقو يني مط فت ووال وبتا يني مط أن ولشييك]26: )[النييور) فلل
المييؤمنين أمهييات ميين واحييد ة وصييفت إذا فييأنت خبث بالله والعياذ الزنا
اللييه صييلى النييبي وصييفت فقد عنها الله رضي عائشة تكن لم وإن بالزنا
اا النسان يكون وحينئذ العافية الله نسأل بالخبث وسلم عليه لشييك كافر

ميين واحييد ة قييذف من أن العلم أهل من المحققون عليه الذي والصواب
اا كافرا يكون فانه المؤمنين أمهات اا كفيير ميين وكييذلك المليية عيين مخرجيي
اا يكييون النبييياء زوجييات ميين غيرهيين قييذف ذكييرت الييتي للييية كييافر

مت وثتا فبني وخ رل ون (( ا فثني فبني وخ رل . الية آخر  إلى))... فل
؟ الخبيثات معنى : ما الطالب 

. العمل ) سيئات) (( الخبنيثتات:  الشيخ
؟خبيثة ولوط نوح : زوجة الطالب 

)) (( فختافنتتاهمسستا:  قييال ولهييذا الزنييا خبث هو ما كافر ة هذه : ل الشيخ
.  نعم بالكفر

اا مه((  إذ مجسس ووا رز رم وأ مه مت وهسستا مم لزواج أننييا يعنييي النيياحيتين ميين ؟ ) بميياذا) مأ
المهييات منزلة في لنا وأنهن البناء بمنزلة والسل م الصل ة عليه الرسول

يقييول ؟ فقييط الحترا م في أو والخلو ة والنظر المحرمية في هو هل لكن
فييي  ، هييذا يكفي " ما علنيهم فنكتاحهن حرمة فيالله"  رحمه المؤلف

امييرأ ة يتزوج أن لحد يحل ل أنه لشك هذا يكفي ما عليهم نكاحهن حرمة
حتى بل فحسب لهن ليس الحترا م هذا ولكن زوجاته من النبي وفا ة بعد

اا والسل م الصل ة عليه للرسول عيين الرجييل تييوفي إذا ولييذلك لييه احترام
اا أشهر بأربعة تعتد تحيض ل كانت ولو المرأ ة اا وعشر الول للنكاح احترام

ال كانت إذا إل حرميية فييي المؤمنين أمهات إنهن أقول الحمل فبوضع حام
 ؟ يسأل من طيب احترامهن وجوب وفي النكاح
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وت...: الطالب وأ ور رم حح (( ا وت مفنقو وأ ور رم حط ووا وتسستا ملقو وفن وت وكتا رحسس فن وت ري ود ربسس رن وع فمسس
وفنتا فد وبتا فن فع رني وح فل ومتا وصتا مه وتتا وفن وختا اهييون الزنييا كييان لييو الكفر قيل )) الخيانة وف

 ؟ الكفر من
يقيير الييذي الرجل يكون وأن الخلق سوء إلى يعود الزنا لن ل  ، :ل الشيخ
اا يكون الفاحشة على امرأته لكيين زوجهييا إلييى المييرأ ة زنييا فيتعييدى ديوثيي
 . إليه يتعدى ل كفرها

؟...: الطالب
لنه كافر فهو المؤمنين أمهات من واحد ة يكفر الذي شك في : ما الشيخ

اللييه صييلى النييبي يكييون أن المؤمنين أمهات من واحد ة تكفيره من يلز م
الصييل ة عليييه الرسول في قدح وهذا كافر ة امرأ ة استباح قد وسلم عليه

 . والسل م
؟ بالزنا رميها من : أعظم الطالب
شييك ول يكفر أنه المهم آخر وجه من وأهون وجه من أعظم :نعم الشيخ

 . كافر أنه هذا في
هل وسلم عليه الله صلى النبي زوجات من تحصل التي : الغير ة الطالب

؟ عليها الله يؤاخذهن
عليييه تل م ل فإنهييا فيه نفسها المرأ ة تملك ل الغير ة كانت إذا :هذا الشيخ

اا قذف إذا القذف باب في قال العلم أهل بعض إن حتى سبيل على إنسان
كالغضب يملكها ول النسان تملك قلت كما الغير ة لن يحد ل فإنه الغير ة
جنييون شييبه لهييا يحصييل الغيييورات النسيياء بعييض من يحصل يعني وأشد
نفسييه يجرح أو السطح من يسقط بالله والعياذ المور تتعاظم أنها وربما

رجلهييا أدخلييت هييذا نحو عنها وقال عنها الله رضي عائشة ذلك أشبه وما
تواجهونهييا اللييه شيياء إن يمكيين القصيية نعييم وتنتهييي تلدغ لعلها جحر في

تملييك مييا الغييير ة أن المهييم  فيهييا... القضييية لن عائشيية قصة تحققونها
. فيها نفسها المرأ ة

 ؟...: الطالب
 . نكاحهن ل  ، ل : نكاحهن الشيخ
مه(( و مجسس ووا رز رم وأ مه مت وهسستا مم مه((و السييلف لبعييض قييراء ة ) فيييه) مأ مجسس ووا رز وأ

رم مه مت وهتا مم تب وهقو مأ السييبعية القييراء ة من تعتبر ما قراء ة ) ولكنها) لهم أ
يي  تييأملت إذا ولكنييك بها قرأ بعضهم أن إل فب من ولسس ى (( ال رو ون وأ فنني فم رؤ مم رل فبسستا

رن رم فم فه فس مف رفن ملقوا(( :  قال الب من أعظم أنه ) وجدت) وأ رو مأ فم وو وحتا رر ل
و ا

وهييل للمييؤمنين إخييو ة أولدهيين هييل الفوائييد فييي الله شاء إن ) سيأتينا)
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؟ ذلييك أشييبه ومييا للمييؤمنين آبيياء آباؤهن وهل للمؤمنين أخوال إخوانهن
الفوائد في الله شاء إن سيأتي

مه(( و  مجسس ووا رز رم وأ مه مت وهسستا مم ملسسقوا  مأ رو مأ فم وو وحسستا رر ل
و (( القرابسستات )) ذوي ا

رم مه مضسس رع ولسس ى وب رو حض وأ رعسس وب ففسسي(( الرث )) فسسي فب فب   وتسستا فه فك ملسس ون ال فمسس
ون فنني فم رؤ مم رل ون ا فري فج وهسستا مم رل السسذي والهجسسرة بتاليمسستان الرث )) أي ووا

ملسسقوا (( الييية "  ، فنسسسخ السسسالم أول كتان رو مأ فم وو وحسستا رر ل
و رم ا مه مضسس رع وب

ول ى رو حض وأ رعسس وب فب ففسسي فب وتسستا فه فك ملسس ون ال ون فمسس فنني فم رؤ ممسس رل (( مسسن:  ) قييوله) ا
)) والمهتاجرين المؤمننين من (( أول ى بأولى ) متعلق) المؤمننين

إذا بييالكم خذوا عليه المفضل على الدالة هي ) هنا) (( منف هذا وعلى
(( وهنييا عليييه المفضييل لتعيييين هييذه من فإن فلن من أفضل فلن قلت

ملسسقوا رو مأ فم وو وحسستا رر ل
و المسسؤمننين مسسن (( أولسس ى ) منييين)  أولسس ى... ا

ميين المييؤمنين ميين ببعييض أولييى بعضهم الرحا م ) أولوا) والمهتاجرين
المييؤمنين ميين الرحا م وأولوا يعني ) بيانية) (( من إن وقيل المهاجرين

مييؤمنين كييانوا سواء الرحا م أولوا يعني ببعض أولى بعضهم والمهاجرين
؟ المعنيييين  أعم أيهما ببعض أولى بعضهم فإن مهاجرين مؤمنين أو فقط

اا انتبهوا ميين الرث فييي ببعييض أولييى بعضييهم الرحييا م أولييوا قلنا إذا أيض
ميين ببعييض أولييى بعضييهم الرحييا م أولييوا قلنييا أو والمهيياجرين المؤمنين
حييال كييل وعلييى وأشييمل أعم الخير المعنى صار والمهاجرين المؤمنين

: للمفسرين قولن فيها الية
بييين السييل م أول فييي الثييابت للرث ناسييخة هييذه : أن الول القييول 

النبي جعل بالول فكان المسلمين من والمهاجرين النصار من المؤمنين
اللييه أنييزل حتى بها يتوارثون إخو ة ركب إخو ة بينهم والسل م الصل ة عليه

. رأي هذا ببعض أولى بعضهم الرحا م ذوي وجعل الرث آية
بعضييهم والمهيياجرين المييؤمنين مين الرحييا م أولوا : يقول الثاني الرأي 

أعييم وتكييون نسييخ فيهييا ليس محكمة الية فتكون هذا وعلى ببعض أولى
ذلييك وغييير النكيياح ولييية فييي حييتى شيء كل في ببعض أولى الرث من

) جمييع) (( الرحسستامو أصييحاب ) بمعنى) (( أولقوا ببعض أولى بعضهم
اشييتهر مييا "وأما القرابتات " ذوي المؤلف قال ولهذا القرابة وهو رحم

أقييارب صييحيح غيير فهيذا الزوجية أقيارب الرحيا م أن عرفنيا فييي عنيدنا
اا يسمون الزوجة بعييض صييار المعنييى فييي الخطييأ هييذا أجييل ومن أصهار
أييين وولييد ونكيياح رحييم ثلثيية الرث أسييباب أن تقولون أنتم يقول الناس
إن نقييول الثييالث أييين فيقولييون هييؤلء عند واحد والنكاح الرحم ؟ الثالث
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تسييمية فييي الشييرع إليييه يرمييي مييا هييو وهذا خاطئ فهم للرحم فهمكم
كلميية العاميية عنييد الن الخطييأ يحصييل ل حتى الشرعية بأسمائها الشياء

عمييه قابييل  النيياس بعييض يسألونك دائما ال م من. زوج على تطلق العم
أنييه تجد الكل م يجول أن وبعد أبيه أخو عمه أن على أنت وتبني عمه قابل
حييتى فيها كلمنا نصحح أن لنا ينبغي الشياء هذه وكل أمه زوج بالعم أراد

 الخطأ يقع ل
وس ((:  لقييوله الخطييأ فييي الثييم نفييي الكريميية الية من ويستفاد  رني ول وو

رم مك رني ول تح وع ونتا ومتا مج رم ففني مت رأ وط رخ فه وأ اا منه ويستفاد]5: )[الحزاب) فب نفييي أيض
اا الخطأ في الحنث علييى حلييف إذا اليمييين فييي الحنييث يعنييي الحنث أيض
اا يفعل أل يمين ال ففعله شيئ فكلييم إنسان يكلم أل على حلف مثل به جاه

اا علييه ليييس فييإنه تكليميه تييرك عليى حلف الذي فلن أنه يدري ل شخص
اا وكذلك حنث ال ففعليه شييء عليى الطلق علق لو الطلق في أيض اه ج

فعييل لو وكذلك عليه حنث ل فإنه عليه بالطلق علق الذي الشيء هو أنه
اا ال مكفر ميين يؤخذ ؟ كله هذا يؤخذ أين من عليه إثم ل فإنه يكفر أنه جاه

ومتا(( :  قوله في العمو م رم ففني مت رأ وط رخ فه وأ الثييم نفي إن ثم العمو م ) من) فب
بيياب في الية فتكون هذا وعلى قضاؤه يجب فيما القضاء نفي يستلز م ل

عليييه اللييه صييلى النبي يعذر لم ولهذا المأمورات باب في ل المحظورات
بعد مر ة يعيد فجعله صلته في يطمئن ول يصلي كان الذي الجاهل وسلم
اا ياحيييدر كييذا نعم له وبين أعلمه حتى أخرى ل المييأمورات بيياب نقييول إذ
ال بتركهييا مؤاخذته عد م من يلز م ل لكن إياها بتركه النسان يؤاخذ أن جه

الصييل ة عليييه النييبي أن والييدليل  ، واضييح بييدلها فعل أو فعلها عنه يسقط
فييي لنييا سييبق ولكنييه طيييب الطمأنينة ترك في الجاهل يعذر لم والسل م
اا النسيان يكيون قد أنه الدرس الثييم فيلزمييه السيؤال تييرك فيي مفرطيي

؟ الدمييي حييق وفييي اللييه حييق في عامة الية هذا هل ثم طيب لتفريطه
وس (( عامة الية لن الدمي حق في حتى نقول ننظر رني ول رم وو مك رني ول تح وع ونتا مج
ومتا رم ففني مت رأ وط رخ فه وأ حق في الضمان انتفاء الثم انتفاء من يلز م ل  لكن)) فب

ال أن فلييو بضييمان يلييز م يعني الدمي ال إنسييان طعييا م أكييل رج أنييه جيياه
لكيين آدمييي حق لنه الطعا م ضمان يلزمه لكن ل ؟ إثم عليه فهل طعامه

. الضمان مع يأثم فإنه فلن طعا م بأنه علم لو أما عنه ينتفي الثم
الثييم أسييقط حيييث وجييل عز الله رحمة سعة الكريمة الية من ويستفاد

اا كان عمن ومتا((  مخطئ رم ففني مت رأ وط رخ فه وأ اسييمين إثبييات منها ). ويستفاد) فب
ون ((:  لقييوله اللييه أسييماء ميين كريمييين وكتا مه وو ملسس ررا ال مفسسقو رمسستا وغ فحني )) ور
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مناه وما الصفة من تضمناه وما]5: [الحزاب ن تض اا الحكيم م وهيو أيضي
فييي قاعييد ة ميير وقييد بييالغير يتعلقييان متعييديان والرحيم الغفور لن الثر

اا السم كان إذا أنه وصفاته الله أسماء اا بييه اليمان يلز م فإنه متعدي اسييم
. نعم الثر... الحكم من عليه يترتب وبما صفة من تضمنه وبما لله

القلييب هييو عليهييا والمؤاخذ ة الحكا م مدار أن الكريمة الية من ويستفاد
رن(( :  لقوله نعم فك ول رت ومتا وو ود مم وع رم وت مك مب ملقو كييثير ة شييواهد لييه  وهييذا)) مق
مم (( ل:  تعالى قوله منها مك مذ فخ وؤا مه مي مل فقو ال رغ مل رم ففسسي فبسستال مك ففن ومسستا ري رن وأ فكسس ول وو

رم مك مذ فخ وؤا ومتا مي مم فب مت رد مق ون وع ومسستا ري ول الخييرى الييية  وفييي]89: )[المائييد ة) ا
ومتا فب رت ((  وب وس رم وك مك مب ملقو جييزاء فييي تعييالى قييوله ومنها]225: )[البقر ة) مق
رن ((:  الصيد وم مه وو ول وت رم وق مكسس رن ردا فم يمسس وع وت تء مم وزا وجسس مل وف رثسس ول ومسستا فم وتسس ون وق فمسس
فم وع من اء]95: )[المائد ة) ال اا قتييل المحيير م أن لييو ذلييك علييى وبنا غييير صيييد
عيين عفا قد تعالى والله لله حق لنه يضمن ما ؟ يضمن  ، ل ؟ يأثم متعمد

علييى حييتى واجييب الصيييد جزاء قال" إن من قول ضعف يعرف وبه حقه
اأ قتله من رن((  صييريحة الييية أن " مييع الحييرا م حال في خط وم مه وو ولسس وت وق

رم مك رن ردا فم يم وع وت ال أظفيياره قييص لييو بييذلك يلحق وهل ) طيب) مم وهييو جيياه
زوجته جامع لو بهما يلحق وهل أولى باب من رأسه حلق أو نعم ؟ محر م

ال أن لو مثل نعم ؟ ال مزدلفيية فييي وهو زوجته جامع مزدلفة في رج جيياه
اا يقييع  وهييذا) عرفة ( الحج والسل م الصل ة عليه النبي قول إلى استناد
. تعمد ما جاهل لنه قضاء ول نسك فساد ول إثم ل شيء عليه فليس

 ؟ فرط : ما الطالب
. الحديث هذا سمع إذا البال على تخطر ما هذا لن فرط ما :ل الشيخ

وقف إذا قال كله هذا من أغرب مسألة هذا على بنى الناس بعض ولهذا 
ال لهله يسافر أن فله انصرف ثم بعرفة وإذا يتييورع ما منهم هذا وقع وفع
كييم لي طعدوا يقول من ومنهم عنه ويرمي بمنى عنه يبيت أحد وكل سافر

. نعم أي وأمشي بداله أعطيكم وأنا تركت واجب من
فيييه عليييه إثييم ل فإنه بقلبه النسان يتعمده ل شيء كل أن الن الخلصة

أو يضيمن مميا كييان إن والضيمان الثييم عنه سقط الله حق من كان وإذا
ووجييب الثييم عنييه سييقط آدمييي حييق فييي كان وإذا الكفار ة به تجب مما

قتييل فإن النفس قتل وهي واحد ة مسألة هذا من يستثنى أنه إل الضمان
اأ كان وإن النفس  ؟ ل وال الكفار ة فيه تجب خط

 ؟...:  الطالب
رن ((  ، الحييرا م غييير وفييي الحييرا م فييي  ، الحرا م غير في :ل الشيخ وم وو
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ول وت رنتا وق فم رؤ رأ مم وط مر وخ فري رح وت حة وف وب وق حة ور ون فم رؤ تة مم وي فد تة وو وم مل وس ول ى مم فه فإ فلسس ره )) وأ
لن النفيس قتيل لعظيم وذلك العباد وحق حقه الله فأوجب]92: [النساء

التوبيية إل تعفيييه ول الكفييار ة تحلييه امييا عمييدا بييالله والعييياذ النفييس قتييل
 . الحقوق استيفاء مع النصوح
 ؟...: الطالب
ال كان إذا د م عليه : ما الشيخ اا د م عليه ما  ، جاه شيء ول أبد

...: الطالب
أما بالعمد الله قيده ذلك ومع الصيد هو التلف فيه ما أعظم :لن الشيخ 

اا شيييء تسييوى مييا ظفر قلمة إتلفها هو فما الظفار مسألة وكييذلك أبييد
بالرش تضمن البكار ة لن إتلف فيه إن يقولون فهم الجماع وأما الشعر
اا امرأ ة كانت إذا ال طيب فييي محلييه هييذا حييال كييل على بكار ة في ما ثيب
 الفقه باب

اا أعلم ول عامة الية هذه نقول لكن  القتييل مسييألة إل منها مستثنى شيئ
.  لعظمه هو إنما والقتل

)) مييا أفنفسسسهم مسسن بسستالمؤمننين أول ى النبي((   تعالى الله قال ثم
ترى كملناه

...: الطالب
 نشوف اصبر يخالف ما طيب عجيب يعني فوائدها :ماكملنا الشيخ 

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي محبة تقديم وجوب الكريمة الية فوائد من
ميين بييك أولى ) فهو) أفنفسهم من بهم (( أول ى:  لقوله النفس على

نفسك
بهم أولى لكونه أمته على والسل م الصل ة عليه النبي شفقة عظم ومنها 

 أنفسهم من
طاعيية علييى وتقييديمها وسييلم عليييه اللييه صلى النبي طاعة وجوب ومنها

المفهييو م هذا في ) يدخل) أفنفسهم من بهم (( أول ى:  لقوله النفس
صييلى النبي به أمر ما فقد م ضده إلى نفسك ودعتك بشيء أمرك إذا أنه

ليك بالنسييبة أنفسييهم مين بيالمؤمنين أوليى النبي فصار وسلم عليه الله
علييى وطيياعته محبته تقد م أن عليك يجب له بالنسبة  ، ولد يا له وبالنسبة

ميين عليييك أشييفق و بييك أرفييق هييو لييك وبالنسييبة وطاعتها نفسك محبة
نفسك

أمهات وسلم عليه الله صلى النبي زوجات أن الكريمة الية من ويستفاد 
مه ((:  لقييوله المييؤمنين مجسس ووا رز وأ رم وو مه مت وهسستا مم أمهييات أن قلنييا مييا...)) مأ
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بسستالمؤمننين (( أول ى:  قييال لنه كلها المة أمهات إن قلنا ما المؤمنين
عائشيية أبغييض ميين أن علييى العلماء بعض استدل ) وقد) أفنفسهم من

يمكن ول المؤمنين ) أي) (( أمهتاتهم:  قال الله لن قال بمؤمن فليس
اا كان لو لنه بمؤمن فليس أبغضها فإذا أمه النسان يبغض أن كانت مؤمن
اا اا كانت ولو له أم واختلييف جيييد اسييتنباط وهييذا سبها ول أبغضها ما له أم

بمييا والسييل م الصييل ة عليييه الرسييول زوجييات أقييارب يسمى هل العلماء
ال الرسييول زوجييات إخو ة فيسمى النسب يقتضيه ؟ أول للمييؤمنين أخييوا

اا يسمى وهل اء آباؤهن أيض فييي ؟ للمييؤمنين إخييو ة وأبناؤهن للمؤمنين آبا
مى بما هؤلء يسمى ل أنه والصحيح العلم أهل بين خلف هذا نظييره يس
اللييه صييلى بييالنبي ؟ بميين بعلقتهيين خاصيية المومة هذه لن النسب في

وسييلم عليه الله صلى الله برسول علقة لهم ليس وأقاربهن وسلم عليه
ائهن مين أحيد ول الميؤمنين بيأخوال إخوانهن من أحد يسمى فل أبي آب ب

. المؤمنين بأخي أبنائهن من أحد ول المؤمنين
منزلتييه والسييل م الصييل ة عليييه الرسييول أن الكريميية الييية ميين ويستفاد
(( أولسس ى:  قييال لنييه البييو ة منزليية ميين أعلييى للمييؤمنين بالنسييبة

قرأ التي القراء ة إلى حاجة فل هذا ) وعلى) أفنفسهم من بتالمؤمننين
تب وهقو((  قوله وهو السلف بعض بها ميين أعلى بل البو ة ) لن) لهمتا أ

) .) أفنفسهم من بتالمؤمننين (( أول ى:  قوله من مستفاد البو ة
عليييه اللييه صييلى النييبي زوجييات نكيياح تحريييم الكريمة الية من ويستفاد

((:  تعييالى قييوله السييور ة هييذه فييي وسيأتي أمهات لكونهن بعده وسلم
ومتا ون وو رم وكتا مك رن ول مذوا وأ رؤ ول مت مسقو فه ور ملسس رن وول ال محسسقوا وأ فك رن مه وت وجسس ووا رز رن وأ فمسس

فه فد رع ردا وب وب من وأ رم فإ مك فل ون وذ ود وكتا رن فه فع مل رمتا ال فظني من  وهذا]53: )[الحزاب) وع
أحييد ل مييوته بعد حتى أنه وسلم عليه الله صلى النبي لفراش الله حماية
نسائه.  من أحدا يتزوج

ملسسقوا ((:  لقوله بالموال ة التوارث نسخ الكريمة الية من ويستفاد   رو مأ وو
فم وحتا رر ل

و رم ا مه مض رع ول ى وب رو حض وأ رع وب ون((  ) ) فب ون فم فنني فم رؤ مم رل ون ا فري فج وهسستا مم رل ووا
أول ارتباط يتضح لجل  أتلها لم )) لكني الله كتتاب في((  فيها ) ترى)

ملقوا (( بآخرها الية رو مأ فم وو وحتا رر ل
و رم ا مه مض رع ولسس ى وب رو حض وأ رعسس وب فب ففسسي فب وتسستا فك

فه مل ون ال ون فم فنني فم رؤ مم رل ون ا فري فج وهتا مم رل أن علييى التفسيييرين أحييد  علييى)) ووا
لقييوله ) بيانية) (( من جعلنا إذا أما عليه المفضل على ) داخلة) (( من

ملقوا ((:  رو مأ فم وو وحتا رر ل
و بيياب ميين عليييه تدل وقد ذلك على تدل ل ) فإنها) ا

ذوي ميين أحييد يوجد لم فإذا اللفظية والمطابقة الدللة باب من ل اللزو م
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ل أنييه على العلم أهل أكثر ؟ والمناصر ة بالموال ة الرث يعود هل الرحا م
والنسييب : النكيياح وهييي فقييط ثلثيية في تنحصر الرث أسباب وأما يعود

توجييد لييم إذا يجييوز اللييه رحمييه ابيين تيمييية السييل م شيييخ ولكيين والولييد
تقييول والمناصيير ة بييالموال ة التييوارث يجوز عليه المجمع الثلثة السباب

والمناصر ة بالموال ة التوارث من المانع السبب زال الرحا م عد م لما لنه
. هذا خلف على العلم أهل أكثر لكن
بعييد تكييون الحيييا ة في تكون كما الرحم صلة أن الكريمة الية فوائد ومن

. الموت وفي الحيا ة في تكون الولية هذه لن الموت
أحيق فهيو الرحيا م ذوي مين أقيرب كان من أن الكريمة الية فوائد ومن

 وجهه بالرث
...: الطالب
وصييف علييى الحكم علق إذا أنه وهو الباب هذا في قائل لنا :سبق الشيخ

أولييوا دا م فما أولى فيه الحكم كان أقوى شيء في الوصف كان ما فكل
ولهييذا أولييى فهييو أقوى رحمه كانت فمن أرحا م ذوي لنهم أولى الرحا م

فمسستا بأهلهسستا الفرائسسض ( ألحققوا:  والسييل م الصييل ة عليه النبي قال
اا رأيت إذا لك قلت لو  أنا) ذكر رجل فلول ى بقي ال فاجلييده فاسق مث
وأقلهم أفسقهم أو ؟ الفاسقين باختلف يختلف هل بالجلد المر هذا فهل
ه ذكرنيا اليتي القاعيد ة لن يختليف ؟ سيواء حيد على الحكيم عليق إذا أن

فييي المحييل ذلييك كان أقوى محل في الوصف هذا كان متى فإنه بوصف
نعم. أولى الحكم

 ؟ ل وإل الن نشوف الهجر ة فضيلة الكريمة الية فوائد ومن
؟...: الطالب
:كيف؟ الشيخ

)) والمهتاجرين المؤمننين  (( من: الطالب 
أليس مؤمن المهاجر )لن) والمهتاجرين المؤمننين  (( من: الشيخ 

: تعييالى قوله في كما وفضله شرفه على يدل بالعطف تخصيصه ؟ كذلك
مل مز ون وت مة ((  وك فئ ومال رل مح ا يرو وهسستا ووالسس جبريييل ؟ ميين الييروح]4: )[القييدر) ففني
. نعم وتكريمه شرفه على دليل الملئكة من وهو بالعطف تخصيصه

مل(( :  تعالى الله قال ثم رن فإ ملقوا وأ وع رف ول ى وت رم فإ مك فئ ونيتا فل رو رفتا وأ مرو رع ) يقول) وم
فعييال فهييو مكتييوبه أي اللييه ) كتيياب) الله كتتاب (( في:  قال المؤلف
الله كتاب في أو الوحي في أي الله كتاب في المراد وهل مفعول بمعنى

: تعييالى قوله في كما الفرض بمعنى يطلق الكتب لن الله فرض في أي

11



وب فت مك مم ((  مك رني ول مم وع ونيتا يص وذا ]183: )[البقر ة) ال فإ وف مم ((  مت رني وضسس وة وق مصسسال ال
من وة فإ مصسسال رت ال وفن ولسس ى وكسستا ون وع فنني فم رؤ ممسس رل ربسستا ا وتتا رتسستا فك مققو رقو : )[النسيياء) وم

مكتييوبه فييي أي اللييه كتيياب فييي أنه القرب ولكن وهذا هذا يحتمل]103
المييراد كييان إن نقييول ؟ كتبييه فيمييا كيييف وجييل عييز اللييه كتبه فيما يعني

فييي كتييب اللييه لن ظيياهر فالمر المحفوظ ) اللوح) الله كتتاب (( في
)) الله كتتاب (( في المراد كان وإن شيء كل مقادير المحفوظ اللوح

بني من المؤمنين بأيدي ومكتوب الملئكة بأيدي مكتوب فإنه القرآن هذا
. اليو م درس مبتدأ " هذا لكن"  المؤلف ) يقول) (( إل:  وقوله آد م

...: الطالب
اا الكريمة الية من :يستفاد الشيخ وميين الرحييا م لييذوي الرث ثبييوت أيض

ول فرض بذي ليس قريب كل ؟ الفرضيين اصطلح في الرحا م ذوي هم
.  يرثون ل إنهم قال من فمنهم فيهم اختلفوا قد والعلماء عصبة
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